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Purpose: Determining the relationship between information literacy and the ability of
users of public libraries in Kermanshah to spot fake news based on IFLA infographic
components using the structural equation model.
Methodology: The research method is descriptive-correlation. The statistical population
of this study was 22787 members of public libraries in Kermanshah. 377 subjects
were selected using cluster sampling. To collect data, a researcher-made questionnaire
designed to spot fake news based on eight components of IFLA infographic and the
Qassemi information literacy standard questionnaire (2006) was used. Structural
equation modeling in Lisrel software and Pearson correlation coefficient test in SPSS
software were used to analyze the data.
Findings: The level of information literacy and the ability to spot fake news (except
Ask the experts) among users is slightly higher than the average. The findings indicate
that there is a relationship between information literacy and the ability to spot fake news
as a whole, as well as information literacy with the components of the ability to detect
fake news.
Conclusion: Regarding the positive relationship between information literacy and the
ability to detect fake news, public libraries should provide skills such as information
literacy to users in detecting fake news.
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هدف :تعیین رابطه میان سواد اطالعاتی و توانایی کاربران کتابخانههای عمومی شهر
کرمانشاه در تشخیص اخبار جعلی براساس مؤلفههای ایفال با استفاده از مدل معادالت
ساختاری.
روششناسی :روش پژوهش توصیفی-همبستگی است 22787 .نفر از اعضای کتابخانههای
عمومی شهر کرمانشاه ،جامعه آماری پژوهش حارض هستند که با استفاده از روش
منونهگیری خوشهای  377نفر بهعنوان حجم منونه انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها
از پرسشنامه پژوهشگرساخته توانایی تشخیص اخبار جعلی که براساس هشت مؤلفه
اطالعنگاشت ایفال طراحی شده بود و نیز پرسشنامه استاندارد سنجش سواد اطالعاتی
قاسمی ( )1385استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدلسازی معادالت
ساختاری در نرمافزار لیزرل و آزمون رضیب همبستگی پیرسون در اسپیاساس بهره
گرفته شد.
یافتهها :سطح سواد اطالعاتی و نیز توانایی تشخیص اخبار جعلی (بهجز مؤلفه پرسش از
کتابدار) در میان کاربران ،اندکی باالتر از حد متوسط است .میان سواد اطالعاتی و توانایی
تشخیص اخبار جعلی بهطور کلی و نیز سواد اطالعاتی با تکتک مؤلفههای توانایی
تشخیص اخبار جعلی رابطه وجود دارد .همچنین از میان متغیرهای جمعیتشناختی،
فقط سطح تحصیالت و رشته تحصیلی با متغیر سواد اطالعاتی و سطح تحصیالت و سن
با متغیر توانایی تشخیص اخبار جعلی ارتباط دارند.
نتیجهگیری :با توجه به رابطه مثبت میان سواد اطالعاتی و توانایی تشخیص اخبار جعلی،
کتابخانههای عمومی باید آموزش فنونی نظیر سواد اطالعاتی را به کاربران برای تشخیص
اخبار جعلی مدنظر قرار دهند.
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مقدمه

پیامد پیشرفت فناوری و ظهور و گسترش اینترنت ،شیوههای آموزشی نیز تغییر کرده
است .مراکز آموزشی نوین ،براساس آموزش مبتنیبر منابع و «یادگیری مادامالعمر»
در حال گسترش هستند .دانشجویان و دیگر کاربران به آموزشهای سطح باال نیاز
دارند .اصطالح «سواد اطالعاتی» 2در پی افزایش اطالعات ،بهخصوص منابع و
اطالعات الکترونیکی و نیازهای اطالعاتی کاربران ،پرکاربرد و زبانزد شده است.
مفهوم سواد اطالعاتی نشاندهنده تغییر در ابعاد آموزش سنتی کتابخانه است.
هرچند با تمرکز بر مفهومی گستردهتر برای همه کاربران اطالعاتی نمود پیدا میکند
(کینگوری ،نجیران ،و مانیا .)2016 ،3کاربران ،سواد اطالعاتی را برای برآوردن
نیازهای اطالعاتی خود فرا میگیرند .امروزه حجم عظیمی از نیازهای اطالعاتی در
فضای مجازی دسترسپذیر است؛ اما در این میان با پدیده «آلودگی اطالعات» 4و
اخبار کذب و جعلی نیز مواجه هستند که یکی از چالشهای بزرگ اطالعیابی است.
بنا به گزارش کمیته برنامهریزی و بررسی «انجمن کتابخانههای دانشگاهی و
پژوهشی» 5امریکا در  2018یکی از موضوعات مهم بررسیشده در حوزه کتابخانهها،
سواد اطالعاتی و اخبار جعلی بوده است .اخبار جعلي با مختلكردن گردش صحيح
اطالعات و اغفال افكار عمومي اين قابليت را دارد كه امنيت كشورها را به خطر
بیندازد و مخاطبان را از حق اساسي دسترسي آزاد به اطالعات واقعي محروم کند
(سلطانيفر ،سليمي ،و فلسفي .)1396 ،بنابراین ،کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی بنا به
رسالت خود که فراهمآوری اطالعات مناسب برای کاربران و کمک به آنها بهمنظور
دستیابی به این اطالعات است ،باید آموزشهای مستقیم مقابله با این پدیده یا آموزش
فنون و سوادهایی نظیر سواد اطالعاتی ،رسانهای ،دیجیتالی ،و دیداری را آغاز کنند
که قدرت تفکر انتقادی را در کاربران ارتقا میدهد و درنهایت ممکن است بر توانایی
آنها در تشخیص اخبار جعلی نیز تأثیر بگذارد.
هیئت مدیره «انجمن کتابخانههاي آموزشگاهی و پژوهشی» 6امریکا در ژانویه
 2016ضمن تعیین و تصویب «چهارچوب سواد اطالعاتی برای آموزش عالی»،7
تعریف سادهای از آن را اینگونه ارائه کرده است :سواد اطالعاتي مجموعهاي از
«توانمنديهاي يكپارچه» ،8و مشتمل بر «كشف انديشمندانه اطالعات» ،9درك
چگونگي توليد و ارزشگذاري اطالعات ،استفاده از اطالعات در خلق دانش جديد،
و مشاركت اخالقمندانه در مجامع يادگيري است (انجمن کتابخانههاي دانشگاه
و پژوهشی .)2016 ،این انجمن پیشتر نیز در سال  2000پنج مؤلفه تشخیص
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نیاز اطالعاتی؛ دسترسی مؤثر به اطالعات ضروری؛ معیارهاي بررسی و ارزیابی
منابع اطالعاتی؛ استفاده بهینه از منابع اطالعاتی؛ و رعایت مبانی قانونی ،اخالقی ،و
اجتماعی استفاده از اطالعات را برای سواد اطالعاتی ارائه کرد.
كتابخانههاي عمومي ازجمله نهادهایی هستند كه در آموزش اين مهارتها به
عموم جامعه ایفای نقش ميكنند (هاردینگ .)2008 ،1کتابداران این فرصت را دارند
از طریق آموزشهایی نظیر سواد اطالعاتی و رسانهای ،ایدههای مرور در اینترنت و
اطالعیابی را آموزش دهند .معرفی پایگاههای داده و ابزارهای موجود در کتابخانه
میتواند راهبردهای جدید جستجو را به روی آنها بگشاید .گاهی مراجعان کتابخانه
حتی آگاه نیستند که موتورهای جستجوی جایگزینی بهجای «گوگل» وجود دارند
(آلوارز.)2016 ،2
ن میزند و اهمیت مقابله
مسئلهای که امروزه به گسترش اخبار جعلی بیشتر دام 
با آن را مضاعف میکند این است که افراد جامعه حجم زیادی از اطالعات و اخبار
ضروری خود را از اینترنت بهدست میآورند و بهناچار با پدیده آلودگی اطالعات
در این فضا مواجه هستند .ازآنجاکه بهواسطه رسانههای اجتماعی نظیر انجمنها،3
ویکیها ،شبکههای اجتماعی که محصول فناوری وب  2هستند ،هر فردی میتواند
انواع مختلف اطالعات را در فضای اینترنت بارگذاری 4کند و اغلب مرجعی برای
بررسی و کنکاش اطالعات بارگذاریشده وجود ندارد و نمیتوان از صحت و اعتبار
آنها مطمئن بود .بسیاری از اطالعات شامل ،اخبار ،عکسها ،و حتی فیلمها در محیط
اینترنت جعلی است و کاربران باید توانایی خود را برای شناخت آنها ارتقا دهند.
اگر كاربران مجهز به فنون تشخيص اخبار جعلي و سواد اطالعاتي یا وجوه
مختلف آن نباشند ،نخواهند توانست در فضاي آلوده اينترنت ،اطالعات مناسب و
ضروری خود را كسب كنند .شاید بیشتر كاربران با اخبار جعلي روبهرو شده باشند؛
یا خود ،این اخبار را بهاشتراك گذاشته ،درباره آن نظري داده ،و آن را پسنديده
باشند؛ يا ممكن است بهعنوان «پنجره بازشونده» 5در يك وبسايت با آن مواجه
شده باشند (آلوارز .)2016 ،الکات و گنزکو )2017( 6خبر جعلی را عناوین خبری
تعریف میکنند که بهعمد و با قصد و نیت ،اشتباه ارائه میشوند و میتوانند مخاطب
را گمراه کنند.
8
7
ايفال در اطالعنگاشتي با عنوان «چگونه اخبار جعلي را كشف كنيم» برگرفته از
مقالهاي با همين نام در وبسايت فکتچک 9به هشت مؤلفه برای تشخيص اخبار و
اطالعات جعلي اشاره ميكند كه شناخت آنها و پیروی از این مؤلفهها ممکن است
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تا حد زيادي در شناسايي و كشف اخبار جعلي مفيد باشد .اين مؤلفهها با توضیحاتی
کوتاه برگرفته از مقاله اصلی عبارتاند از:
«1 )1بررسی منبع» :1پس از ورود به یک تارنما2ي ناشناخته خبرپراكني ،قبل از هر چيز
بايد صفحه «درباره ما» 3را بررسي کرد و از معتبربودن آن مطمئن شد .همچنين
بايد «دامنههاي اينترنتي» 4و نشانی آنها را بازبینی كرد؛
«2 )2خواندن متن خبر» :5زمان مشاهده يك عنوان يا سرتيتر محرك و برانگيزنده در
یک تارنما قبل از متأثرشدن ،باید فراتر از آن ،کل متن را مشاهده کرد؛
«3 )3بررسي نويسنده» :6شناخت نويسنده و اعتبار او بهویژه در فضاي مجازي و قابليت
تعاملی اینکه هر شخص ميتواند در صفحات اينترنتي ،وبالگها ،و شبكههاي
اجتماعي هر خبر يا اطالعاتي را بارگذاري كند بسيار مهم است؛
4 )4بررسي «منابع پشتيبان» :7گاهی اطالعات و اخبار جعلي يك ارجاع يا خبرگزاري
رسمي را بهعنوان منبع معرفي ميکنند؛ اما بهمحض رجوع به منبع و مأخذ
معرفيشده ،مشاهده میشود كه بههيچوجه ادعاي مطرحشده صحیح نیست؛
«5 )5بررسي تاريخ و زمان» 8خبر :این مؤلفه درباره عكسهاي خبري بسيار كاربرد
دارد .بهطور مثال ،ماجرایی را كه مدتها قبل رخ داده است به وقايع فعلی ارتباط
میدهند؛
6 )6بررسي طنز يا جديبودن :9یک خبر ممكن است نوعی طنز باشد .بهطور مثال،
طنز سياسي و اجتماعي یا فقط برای خنداندن و بزرگنمایی یک واقعه باشد؛
7 )7رجوع به باور و تعصبات شخصی و قضاوت خبر :10مردم بهطور معمول چيزي
را كه در باور عمومي پذيرفتني است راحتتر ميپذيرند تا چيزي كه باورپذیر
نيست .هنگام مواجهه با خبر نباید تعصبات و احساسات شخصی را دخالت داد؛
«8 )8پرسش از متخصصان /كتابداران» :11ميتوان با پرداخت مبلغي در يكي از
سايتهاي بررسي واقعيت عضو شد و اخبار دریافتی از تارنماهای مختلف و
شبکههای اجتماعی را بهلحاظ اعتبار بررسی کرد یا از یک متخصص اطالعات یا
کتابدار کمک گرفت.
هر فعالیتی كه براي چالش اخبار جعلی انجام شود ،كتابخانههاي عمومي بايد
بخشی از راهکار باشد .كتابداران با تشويق مراجعان به تفكر انتقادي درباره منابع
خبري؛ آموزش درباره کسب اطالعات؛ و شناخت و بررسی نشانیهای اینترنتی،
تبليغات اينترنتي ،و ديگر نشانههاي اعتبارسنجي منابع ،آنها را به خوانندگان
آموزشديده تبدیل ميكنند (آلوارز.)2016 ،
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با توجه به گسترش روزافزون فناوری که سبب تغییر رویکرد کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی در برآوردن نیازهای اطالعاتی کاربران نسبت به گذشته شده است،
آموزش سواد اطالعاتی ابزاری است که برای دستیابی به نیازهای اطالعاتی در محیط
اطالعاتی نامحدود به یک الزام تبدیل شده است .از سوي ديگر ،گسترش اخبار
جعلی که در سالهای اخیر محسوستر از گذشته شده است و خود آن نیز از تبعات
گسترش اینترنت است میتواند مخاطب را در معرض پیامها و اطالعاتی قرار دهد
که مغرضانه و با هدف سوءاستفاده از فرد و جامعه برای پیشبرد اهداف مختلف
تولید میشوند .صفحات جعلی اینترنتی فراوانی که اخبار ،عکسها ،و موضوعات
خبری جعلی را با مهارت بهجای اخبار واقعی جا میزنند یا با اندک تغییری در نام
و نشانی اینترنتی خود مخاطبان را گمراه میکنند درنتیجه ناآشنایی کاربران با دامنهها
و نشانیهای اینترنتی جعلی رخ میدهد .کتابخانهها بهعنوان مراکز اطالعرسانی و
آگاهیبخشی موظف به مقابله با این پدیده هستند .با نگاهی به مؤلفههای سواد
اطالعاتی بهطور مثال ،میتوان «ارزیابی منابع اطالعاتی» و «رعایت مبانی حقوقی و
قانونی» را نام برد که اولی بهمعنای بررسی و کنکاش در منابع و داشتن تفکر انتقادی
نسبت به آنها و دیگری بهمعنای دریافت اطالعات و منابع اطالعاتی از مجاری قانونی
و معتبر با روشهای قانونی و نیز رعایت مبانی قانونی در خلق اطالعات جدید است.
دور از ذهن نخواهد بود اگر بگوییم شاید یکی از روشهای مؤثر بر شناخت
و مقابله با اطالعات و اخبار جعلی و جلوگیری از گسترش آنها ،تجهیز کاربران به
توانایی سواد اطالعاتی است.
اگر افراد جامعه با اخبار جعلی و مؤلفههای تشخیص آن آشنایی داشته باشند،
میتوان به کاهش میزان شایعهپراکنی که ممکن است بر ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،و
اجتماعی جوامع تأثیر بگذارد ،امیدوار بود .بنابراین ،پژوهش حاضر درصدد است
ی عمومی شهر کرمانشاه بسنجد و
رابطه این دو متغیر را در میان کاربران کتابخانهها 
مشخص کند آیا میزان سواد اطالعاتی کاربران و توانایی استخراج مناسب نیازهای
اطالعاتی لزوم ًا ارتباطی با قدرت تشخیص اخبار کذب و جعلی در میان آنها دارد.
همچنین ،میزان ارتباط سطح سواد اطالعاتی با تکتک مؤلفههای توانایی تشخیص
اخبار جعلیای را بسنجد که از اطالعنگاشت ایفال استخراج شده است .بنابراین،
هدف این پژوهش ،تعیین رابطه میان سواد اطالعاتی با توانایی تشخیص اخبار جعلی
براساس مؤلفههای ایفال در میان کاربران کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه است.
مرور پژوهشها در حوزه سواد اطالعاتی در ایران نشان میدهد محور توجه
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بیشتر آثار ،معطوف به کتابخانههای دانشگاهی و آموزش عالی بود و در مواقعی
نیز در حوزه آموزش و پرورش پژوهشهایی انجام و کمتر به سواد اطالعاتی در
کتابخانههای عمومی توجه شده است .در حوزه کتابخانههای عمومی بهطور پراکنده
در سالهای اخیر تعداد کمی پژوهش انجام گرفته است.
از سوی دیگر ،با توجه به اینکه بیشتر پژوهشهای مرتبط به مبحث اخبار جعلی
در دو سال اخیر انجام شده است ،در داخل کشور پژوهشی در این موضوع پیدا نشد
و فقط مقاله مروری سلطانیفر و همکاران ( ،)1396منبع مناسب در این زمینه بود و
آثار خارجی نیز بیشتر از نوع بررسی متون بودند.
علیزاده جدیدی و قاضیزاده ( )1390با بررسی سواد اطالعاتی کتابداران
کتابخانههای عمومی استان مازنداران و تأثیر آن بر بروندادهای علمی آنان ،بیان میکنند
رشته تحصیلی کتابداران بر میزان سواد اطالعاتی آنان تأثیرگذار است .مهدیزاده
هریکندئی ( )1390اذعان میدارد میان جنسیت ،سن ،تحصیالت ،و رشتههای
تحصیلی درخصوص سواد اطالعاتی مراجعان کتابخانههای عمومی استان مازنداران
تفاوت معناداری وجود ندارد .تاجداران ،کربالآقائی کامران ،و عاملی ( )1392نشان
دادند تأثیر کتابخانههای عمومی نیشابور بر ارتقای سواد اطالعاتی شهروندان پایینتر
از میانگین مورد انتظار و در حد نامطلوب بود .تفاوت معناداری میان جنسیت و میزان
سواد اطالعاتی وجود ندارد؛ اما بین سابقه عضویت و میزان سواد اطالعاتی تفاوت
معناداری وجود دارد .بهطور کلی ،نتایج پژوهش حاکی از آن بود که کتابخانههای
عمومی نیشابور نتوانستهاند تأثیر بسزایی در افزایش سواد اطالعاتی شهروندان داشته
باشند .نتایج پژوهش علیزاده ( )1392نشان داد سواد اطالعاتی کاربران کتابخانههای
وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی کشور در استان البرز در سطح مطلوبی قرار ندارد.
عبداللهی و جوکار ( )1393اشاره میکنند سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانههای
عمومی استان فارس در سطح متوسطی قرار دارد و سن و سابقه کار بر میزان
سواد اطالعاتی کتابداران تأثیرگذار بوده است .همچنین تفاوت معناداری میان سواد
اطالعاتی کتابداران با رشته تحصیلی کتابداری و غیرکتابداری وجود دارد و نیز نوع
مدرک تحصیلی بر سواد اطالعاتی تأثیر داشته است و هرچه کتابداران مدارک باالتری
داشتند از سواد اطالعاتی بیشتری نیز برخودار بودند .سلطانیفر و همکاران ()1396
در پژوهشی با بررسی اخبار جعلی و مهارتهای مقابله با آن بیان میکنند که با وجود
تالشهاي انجامشده برای مواجهه با اخبار جعلي ،امكان تشخيص آن از اخبار واقعي
بنا به علل گوناگون همچنان دشوار است .در اين ميان ،يكي از مؤثرترين شيوههاي
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مقابله با اخبار جعلي ،توسعه آموزش سوادهايي ازجمله سوادهاي رسانهاي ،خبري،
دیداری ،و اطالعاتي به مخاطبان است تا با آشنايي روشها و فراگيري مهارتهاي
الزم ،توان شناسايي و مقابله با اخبار جعلي را پیدا كنند.
در خارج از کشور ،نیلسن و بورلوند )2011( 1با پژوهشی بر دانشآموزان
دانمارکی نشان دادند این دانشآموزان ،کتابخانههای عمومی را مکان مهمی برای
ت آنها در تشخیص نیاز
یادگیری میدانستند و کتابداران نقش مهمی در پیشرف 
ت داشتهاند .همچنین مفهوم سواد اطالعاتی و
اطالعاتی و فرایند جستجوی اطالعا 
یادگیری مادامالعمر برای دانشآموزان خیلی درکشدنی نبود .گوپتا ،المبا ،کاماراگورو،
و جوشی )2013( 2در پژوهشی نشان دادند  86درصد از توییتها ،پخش تصاویر
جعلی را بازنشر 3کردند که تعداد کمی از آنها توییتهای اصلی بود .همچنین یافتهها
حاکی از آن بود که فنون خودکار را میتوان در شناسایی تصاویر واقعی از تصاویر
4
جعلی ارسالشده در توییتر بهکار برد .نتایج پژوهش آنیاوکو ،ایزیانی ،و اسیویگو
( )2015نشان داد کتابداران در روشهای سنتی سواد اطالعاتی مانند مکانیابی
فیزیکی اطالعات برای رفع پرسشهای کاربران ،مهارتهای الزم را دارند؛ اما در
بعضی از مهارتهای فناوری اطالعات مانند ایجاد صفحات وب و استفاده از مدیران
مرجع و فنون جستجوی بولی ضعیف هستند .همچنین میزان استفاده از ابزارهای
فناوری اطالعات و ارتباطات در کتابخانهها پایین است .درنهایت ،آنها نتیجه گرفتند
که کتابداران دانشگاهی نیجریه باید برنامهریزی الزم را برای پیادهسازی دورههای
آموزشی کاربردی در دانشگاهها داشته باشند .یافتههای پژوهش الکات و گنزکو
( )2017نیز نشان داد ک موبیش تمام امریکاییها ،دستکم یک یا چند خبر جعلی را
در ماه منتهی به انتخابات دریافت کرده بودند و حدود بیش از نیمی از آنها اخباری
را باور کرده بودند که دیده بودند .نتایج همچنین نشان داد مردم اخباری را که از
5
کاندیدای منتخب آنها طرفداری میکند بیشتر باور میکنند .گس ،نیهان ،و رایفلر
( )2018در پژوهشی تأکید کردند کموبیش از هر  10بازدید از تارنماهای اخبار
جعلی  6بازدید مربوط به  10درصد از مردمی بودند که محافظانهکارترین پرهیزهای
اطالعاتی را داشتند .آنها همچنین دریافتند فیسبوک عامل اصلی انتشار اخبار جعلی
است و تارنماهای بررسی واقعیت ،توسط کاربران تقریب ًا استفاده نشده است.
درمجموع ،نتایج متفاوتی از میزان سواد اطالعاتی جوامع پژوهشی مختلف در
پیشینههای ذکرشده بهدست آمده است .سطح سواد اطالعاتی در میان جوامع مختلف
(دانشجویان ،کتابداران ،و اعضای کتابخانههای عمومی) ،مقادیری پایینتر از حد

1. Nielsen & Borlund
2. Gupta, Lamba,
Kumaraguru, & Joshi
3. Gupta, Lamba,
Kumaraguru, & Joshi
4. Retweet
& 5. Anyaoku, Ezeani,
Osuigwe
6. Guess, Nyhan, & Reifler
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متوسط ،متوسط ،و در بعضی از پژوهشها مطلوب بوده است .سطح سواد اطالعاتی
بهطور معمول ،در دانشجویان بیش از دیگر گروهها ،یعنی اعضای کتابخانههای
عمومی و حتی کتابداران بوده است .همچنین ،رابطه متغیرهای جمعیتشناختی با
سطح سواد اطالعاتی آزمودنیها نیز در بعضی از پیشینهها تأیید و در مواقعی رد شده
و نیز میان فنونی نظیر سواد اطالعاتی و سواد رسانهای در مقابله با پدیده اخبار جعلی
رابطه مثبتی وجود داشته است .نتایج پیشینهها درمجموع ،حاکی از فراگیربودن اخبار
جعلی در میان افراد مختلف جامعه و ناتوانی این افراد در تشخیص اخبار جعلی در
بیشتر مواقع بوده است .با توجه به هدف ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به پرسشهای
زیر است:
−آیا بین سطح سواد اطالعاتی با توانایی تشخیص اخبار جعلی براساس مؤلفههای
ایفال در میان کاربران کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود
دارد؟
−آیا بین سطح سواد اطالعاتی و یکایک مؤلفههای توانایی تشخیص اخبار جعلی
در میان کاربران کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟
روششناسی
این پژوهش ،مطالعهای توصیفی -همبستگی است که رابطه میان متغیرها را تشریح
و مشخص میکند چگونه رفتار یک عامل (توانایی تشخیص اخبار جعلی) ،در نتیجه
عامل دیگر (سواد اطالعاتی) ،تغییر یا تفاوت پیدا میکند .جامعه پژوهش حاضر
تمامی اعضای کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه است که بنا به گزارش واحد آمار
و منابع اداره کل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه  22787نفر هستند .نمونهگیری
بهروش خوشهای انجام شد .با توجه به پوشش جمعیتی متفاوت شهر کرمانشاه در
مناطق مختلف بهلحاظ قومی ،فرهنگی ،و سطح درآمد متفاوت احتمالی ،کتابخانههای
عمومی شهر به چهار منطقه تقسیم و از هر منطقه به تناسب تعداد اعضاي كتابخانههاي
آن منطقه (هر منطقه حدود  100پرسشنامه) ،اعضای نمونه انتخاب و پرسشنامه میان
آنها توزیع شد .حجم نمونه نیز براساس جدول مورگان  377نفر بهدست آمد که در
کل  400پرسشنامه بین اعضای کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه توزیع و درنهایت،
 377پرسشنامه جمعآوری شد.
برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه پژوهشگرساخته سنجش توانایی تشخیص
اخبار جعلی با  35پرسش استفاده شد که بهترتیب شامل مؤلفههای بررسی منبع،
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خواندن متن خبر ،تشخیص نويسنده ،بررسي منابع پشتيبان ،بررسي تاريخ و زمان
خبر ،بررسي طنز يا جديبودن خبر ،رجوع به باور و تعصبات شخصی ،و پرسش
از متخصصان /کتابداران بود .همچنین برای سنجش سواد اطالعاتی از پرسشنامه
استاندارد قاسمی ( )1385استفاده شد .شایان ذکر است با توجه به اینکه این پرسشنامه
برمبناي استاندارد قابليتهاي سواد اطالعاتي براي آموزش عالي طراحی شده بود و
مناسب جامعه دانشجویان است ،تغییراتی در آن اعمال شد تا مناسب جامعه اعضای
کتابخانه پژوهش حاضر شود .این پرسشنامه  30سؤالی ،پنج مؤلفه و هر مؤلفه شش
پرسش داشت .مؤلفهها بهترتیب شامل تشخیص نیاز اطالعاتی؛ دسترسی مؤثر به
اطالعات ضروری؛ معیارهاي بررسی و ارزیابی منابع اطالعاتی؛ استفاده بهینه از منابع
اطالعاتی؛ و رعایت مبانی قانونی ،اخالقی ،و اجتماعی استفاده از اطالعات است.
چند تن از استادان و متخصصان علم اطالعات و دانششناسی روایی پرسشنامهها
را تأیید کردند .از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامهها استفاده شد.
برای سنجش پایایی ،ابتدا پرسشنامه میان  40نفر از اعضای کتابخانههای عمومی شهر
کرمانشاه توزیع و سپس جمعآوری شد و سپس ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه
شد .این ضریب برای برای پرسشنامه توانایی تشخیص اخبار جعلی 0/846 ،و برای
سواد اطالعاتی  0/884محاسبه شد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامهها بود.
برای بررسي اعتبار ابزار سنجش از طريق تحليل عاملي تأييدي ،در ابتدا «اعتبار
سازه» 1مدل بررسی شد که برای سنجش آن از «اعتبار همگرایی»( 2با بارهای عاملی
و میانگین واریانس استخراجشده) استفاده شد .مدلهای اندازهگیری سازههای متغیر
توانایی تشخیص اخبار جعلی و سواد اطالعاتی در حالت تخمین استاندارد و در
حالت ضرایب معناداری (آمارههای  )tبهترتیب در جدولهای  1و  2نمایش داده شده
است .بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هرکدام از متغیرها
یا گویهها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات سازه یا عامل اصلی نشان میدهد.
بهعبارت دیگر ،بار عاملی نشاندهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهدهگر (سؤال
پرسشنامه) با متغیر مکنون (عاملها) است .با توجه به نتایج ارائهشده در جدولهای
 1و  ،2میتوان بارهای عاملی هریک از پرسشهای پژوهش را مشاهده کرد.

1. Construct validity
2. Convergent validity
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جدول  .1نتایج تحلیل عاملی تأییدی سازههای متغیر توانایی تشخیص اخبار جعلی
عامل

بررسی منبع

خواندن منت خرب

تشخیص نویسنده

بررسی منابع پشتیبان خرب

بررسی تاریخ و زمان خرب

بررسی طنز یا جدیبودن
خرب

رجوع به باور و تعصبات
شخصی

پرسش از متخصصان/
کتابداران

گویهها

بار عاملی

سؤال 1
سؤال 2
سؤال 3
سؤال 4
سؤال 5
سؤال 6
سؤال 7
سؤال 8
سؤال 9
سؤال 10
سؤال 11
سؤال 12
سؤال 13
سؤال 14
سؤال 15
سؤال 16
سؤال 17
سؤال 18
سؤال 19
سؤال 20
سؤال 21
سؤال 22
سؤال 23
سؤال 24
سؤال 25
سؤال 26
سؤال 27
سؤال 28
سؤال 29
سؤال 30
سؤال 31
سؤال 32
سؤال 33
سؤال 34
سؤال 35

0/71
0/59
0/65
0/43
0/58
0/45
0/66
0/40
0/55
0/74
0/75
0/71
0/40
0/65
0/65
0/68
0/32
0/53
0/63
0/32
0/72
0/47
0/68
0/79
0/58
0/37
0/72
0/46
0/39
0/57
0/37
0/57
0/63
0/60
0/49

عدد
معناداری
14/15
11/20
12/79
7/85
11/13
7/46
10/99
6/69
9/33
15/10
15/32
14/21
7/25
12/43
12/36
13/09
3/87
9/87
11/28
5/46
13/00
8/17
12/59
14/70
9/68
6/59
13/71
8/21
6/94
10/54
6/52
10/14
11/37
10/72
8/48

AVE1

آلفای
کرونباخ

0/514

0/719

0/589

0/569

0/561

0/740

0/567

0/651

0/521

0/603

0/592

0/674

0/538

0/627

0/602

0/661

; RMSEA= 064/0 ; χ2/df = 557/2 ; NFI= 90/0 ; CFI= 89/0 ; GFI= 92/0 ; AGFI= 93/0
RMR= 011/0
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رابطه میان سواد اطالعاتی و توانایی
کاربران کتابخانهها در تشخیص اخبار
جعلی براساس مؤلفههای ...
جدول  .2نتایج تحلیل عاملی تأییدی سازههای متغیر سواد اطالعاتی
عامل

اطالعاتی نیاز تشخیص

اطالعات به مؤثر دسرتسی
رضوری

ارزیابی و بررسی معیارهای
اطالعاتی منابع

اطالعاتی منابع از بهینه استفاده

و اخالقی ،قانونی ،مبانی رعایت
اطالعات از استفاده اجتامعی

گویهها

بار عاملی

سؤال 1
سؤال 2
سؤال 3
سؤال 4
سؤال 5
سؤال 6
سؤال 7
سؤال 8
سؤال 9
سؤال 10
سؤال 11
سؤال 12
سؤال 13
سؤال 14
سؤال 15
سؤال 16
سؤال 17
سؤال 18
سؤال 19
سؤال 20
سؤال 21
سؤال 22
سؤال 23
سؤال 24
سؤال 25
سؤال 26
سؤال 27
سؤال 28
سؤال 29
سؤال 30

0/65
0/73
0/67
0/63
0/60
0/50
0/48
0/74
0/66
0/43
0/38
0/43
0/43
0/64
0/61
0/55
0/52
0/60
0/55
0/53
0/46
0/56
0/56
0/38
0/62
0/73
0/50
0/57
0/28
0/51

عدد
معناداری
13/03
15/16
13/44
12/38
11/87
9/38
8/85
14/94
13/05
7/92
6/83
7/84
7/76
12/17
11/52
10/12
9/60
11/28
10/04
9/68
8/24
10/34
10/22
6/73
11/53
14/54
9/22
10/71
4/98
9/52

AVE

آلفای
کرونباخ

0/611

0/795

0/599

0/692

0/527

0/724

0/563

0/662

0/510

0/708

; RMSEA= 072/0 ; χ2/df = 996/2 ; NFI= 93/0 ; CFI= 94/0 ; GFI= 91/0 ; AGFI= 95/0
RMR= 015/0
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امیر اسمعیلی ،صالح رحیمی
محمود مرادی

با توجه به جدولهای  1و  ،2آماره  tمربوط به بارهای عاملی همه گویههای پرسشنامه
خارج از بازه  1/96و  -1/96قرار گرفتهاند و میانگین واریانس استخراجشده مربوط به
تمامی سازههای پرسشنامه از  0/5بزرگتر شده است .بنابراین با توجه به نتایج بهدستآمده،
اعتبار همگرایی ابزار سنجش و درمجموع ،اعتبار عاملها پذیرفته شد .همچنین ضریب
آلفای کرونباخ برای همه سازهها از  0/6بزرگتر شده است .با توجه به اینکه شاخصهای
برازش نیز بهطور تقریبی در محدوده مطلوب خود قرار دارند ،درنتیجه مدل اندازهگیری
پژوهش از برازش مقبولی برخوردار است و بهطور کلی این مدل تأیید میشود.
یافتهها
میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در جدول  3گزارش شده است.
جدول  .3ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش ()n = 377

سواد اطالعاتی

توانایی تشخیص اخبار جعلی

متغیرها

مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

بررسی منبع

3/853

0/563

خواندن منت خرب

3/697

0/653

تشخیص نویسنده

3/501

0/629

بررسی منابع تأییدکننده (پشتیبان) خرب

3/682

0/552

بررسی تاریخ و زمان خرب

3/433

0/596

بررسی طنز یا جدیبودن خرب

3/438

0/626

شخصی تعصبات و باور به رجوع

3/668

0/559

متخصصان /کتابداران از پرسش

2/909

0/635

اطالعاتی نیاز تشخیص

3/463

0/581

نیاز مورد اطالعات به مؤثر دسرتسی

3/118

0/534

اطالعاتی منابع ارزیابی و بررسی معیارهای

3/351

0/516

اطالعاتی منابع از بهینه استفاده

3/306

0/510

اطالعات از استفاده اجتامعی و اخالقی ،قانونی ،مبانی رعایت

3/017

0/558

مطابق جدول  ،3میانگین پاسخهای تمامی متغیرها بهجز پرسش از متخصصان/
کتابداران بیشتر از حد متوسط است و بیشترین میانگین به بررسی منبع و کمترین
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رابطه میان سواد اطالعاتی و توانایی
کاربران کتابخانهها در تشخیص اخبار
جعلی براساس مؤلفههای ...

به پرسش از متخصصان /کتابداران تعلق دارد .بهطور کلی ،میانگین متغیر توانایی
تشخیص اخبار جعلی در میان کاربران کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه برابر با
( 3/522حدود  58درصد) و سواد اطالعاتی برابر با ( 3/251حدود  54درصد) است.
•رابطه میان سطح سواد اطالعاتی و توانایی تشخیص اخبار جعلی
برای پاسخ به پرسش اول پژوهش ،از مدليابي معادالت ساختاري با بهكارگيري
«روش حداكثر درستنمايي» 1در نرمافزار لیزرل استفاده شد كه طي همه مراحل تحليل،
ماتريس كواريانس مبناي كار قرار گرفت .در اين مدل ،سواد اطالعاتی بهعنوان متغیر
مکنون برونزا و توانایی تشخیص اخبار جعلی ،بهعنوان متغیرهای مكنون درونزا درنظر
گرفته شدند .بهمنظور برازش مدل پژوهش از شاخصهای برازندگی مدل معادالت
ساختاری استفاده شد که براساس آن ،شاخصها بدینگونه برآورد شده است:
جدول  .4محدوده دامنه شاخص و خوبي برازش
شاخص برازندگي

معادل فارسی

χ2 / df

نسبت کای اسکوئر به درجه
آزادی

RMSEA2

ریشه میانگین مربعات خطای
برآورد

GFI3

شاخص نیکویی برازش

AGFI4

شاخص نیکویی برازش
اصالحشده

IFI5

شاخص برازندگی فزاینده

NFI6

شاخص برازش هنجارشده

NNFI7

شاخص برازش هنجارنشده

CFI

شاخص برازش مقایسهای

برازش خوب
۰≤ χ2 / df≤5

مقدار
محاسبهشده
3/178

۰≤ RMSEA ≤0/08
0/90≤ GFI ≤۱
0/90≤ AGFI ≤۱
/90≤ IFI ≤۱
0/90≤ NFI ≤۱
0/90≤ NNFI ≤۱
0/90≤ CFI ≤۱

0/076
0/92
0/89
0/96
0/95
0/95
0/96

1. Maximum Likelihood
Estimation Method
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امیر اسمعیلی ،صالح رحیمی
محمود مرادی

در مدل پژوهش مقدار کای دو به درجه آزادی  3/178و کوچکتر از  5است.
همچنین جذر میانگین مربعات خطای برآورد برابر با  ۰/076و کوچکتر از ۰/۰8
است .با توجه به اینکه شاخص برازندگی افزایشی ،شاخص برازندگی هنجاریافته،
شاخص برازندگی هنجارنیافته ،شاخص نیکویی برازش ،و شاخص نیکویی برازش
تعدیلشده در بیشتر مواقع از  0/9بزرگتر هستند (جدول )4؛ بنابراین مدل ،برازش
مقبولی را نشان داده است و تأیید میشود.
شكلهای  1و  2روابط ساختاري بين متغيرهاي مدل پژوهش را نشان ميدهند.
براساس اين مدل ،با توجه به ضريب مسير  0/89و مقدار تی  13/12در سطح
تشخيص  ،0/05میان سواد اطالعاتی و توانایی تشخیص اخبار جعلی رابطه معناداری
وجود دارد.
شکل  .1مدل تخمین استاندارد مبتنی بر ضرایب همبستگی دوتائی مدل مفهومی
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رابطه میان سواد اطالعاتی و توانایی
کاربران کتابخانهها در تشخیص اخبار
جعلی براساس مؤلفههای ...
شکل  .2مدل اعداد معناداری مدل مفهومی

•رابطه میان سطح سواد اطالعاتی با یکایک مؤلفههای توانایی تشخیص اخبار
جعلی
برای پاسخ به پرسش دوم پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده
است (جدول  .)5شایان ذکر است پیشنیاز این آزمون فقط لزوم نرمالبودن توزیع
دادههای آزمون است که پیشتر تأیید شده است.
جدول  .5ضریب همبستگی میان سواد اطالعاتی و مؤلفههای توانایی تشخیص اخبار جعلی
مؤلفههای توانایی تشخیص اخبار جعلی
بررسی منبع
خواندن منت خرب
تشخیص نویسنده
بررسی منابع تأییدکننده (پشتیبان) خرب
بررسی تاریخ و زمان خرب
بررسی طنز یا جدیبودن خرب
رجوع به باور و تعصبات شخصی
پرسش از متخصصان /کتابداران

سواد اطالعاتی
رضیب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

**0/748

0/000

**0/605
**0/679
**0/665
**0/605
**0/548
**0/675
**0/602

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
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امیر اسمعیلی ،صالح رحیمی
محمود مرادی

جدول  5نشان میدهد با توجه به اینکه سطح معناداری مربوط به تمامی ضرایب
همبستگی از  0/05کوچکتر شده است ،میتوان گفت که رابطه معناداری میان سواد
اطالعاتی و یکایک مؤلفههای توانایی تشخیص اخبار جعلی (بررسی منبع ،خواندن
متن خبر ،تشخیص نویسنده خبر ،بررسی منابع پشتیبان ،بررسی تاریخ و زمان خبر،
بررسی طنز یا جدیبودن خبر ،رجوع به باور و تعصبات شخصی ،و پرسش از
متخصصان /کتابداران) بهطور جداگانه وجود دارد.
نتیجهگیری
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش نشان میدهد که اعضای کتابخانههای عمومی شهر
کرمانشاه ،در هفت شاخص از شاخصهای هشتگانه توانایی تشخیص اخبار جعلی
اندکی باالتر از متوسط قرار دارند و تنها در مؤلفه پرسش از متخصصان /کتابداران
پایینتر از حد متوسط هستند .باالترین میزان میانگین به بررسی منبع و پایینترین به
پرسش از متخصصان /کتابداران اختصاص داشت .پایینبودن چشمگیر سطح مؤلفه
پرسش از متخصصان اطالعات /کتابداران در میان کاربران کتابخانههای عمومی شهر
کرمانشاه از یکسو ،ناشی از ناآشنایی آنان با تارنماها و وبسایتهای بررسی واقعیت
اخبار و از سوی دیگر ،بیاعتمادی به کتابداران کتابخانههای عمومی و متخصصان
اطالعات است .این یافتهها ،همسو با نتایج پژوهش ،گس و همکاران ( )2018است
که استفادهنکردن افراد را از وبسایتهای بررسی واقعیت در انتخابات ایاالت متحده
امریکا نشان میداد .بیاعتمادی به کتابداران ابعاد مختلفی را دربر میگیرد .ممکن است
این امر ناشی از بیاطالعی برخی کاربران از سواد اطالعاتی و درنتیجه تشخیص اخبار
صحیح از سوی کتابداران باشد .بهعبارتی ،نمیدانند که بیشتر کتابداران با مهارتهای
بازیابی اطالعات و درنتیجه ،تشخیص اخبار درست از غلط آشنا هستند .شاید خود
کتابداران و متخصصان اطالعات نیز تا حدی در این بیاعتمادی نقش داشته باشند؛
چرا که گاهی با پاسخندادن مناسب و صحیح و بهموقع به نیازهای اطالعاتی کاربران
و مراجعان کتابخانه به دالیل مختلفی ازجمله ناآگاهی ،احساس مسئولیتنداشتن ،یا
مسائل و مشکالت کاری ،آنها را از مراجعات آتی دلسرد میکنند.
همچنین اعضای کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه در هر پنج شاخص سواد
اطالعاتی اندکی باالتر از متوسط قرار دارند .باالترین میزان میانگین به تشخیص
نیاز اطالعاتی و پایینترین به رعایت مبانی قانونی ،اخالقی ،و اجتماعی استفاده از
اطالعات اختصاص داشت .این نتایج با توجه به رعایتنکردن صحیح قانون حق
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رابطه میان سواد اطالعاتی و توانایی
کاربران کتابخانهها در تشخیص اخبار
جعلی براساس مؤلفههای ...

مؤلف در ایران دور از انتظار نبود .نتایج حاصل از این بخش از پژوهش ،برخالف
نتایج مطالعات علیزاده ( )1392و همراستا با نتایج پژوهش عبداللهی و جوکار
( )1393درباره جامعه کتابداران کتابخانههای عمومی است .در تبیین همسونبودن با
یافتههای پژوهش علیزاده میتوان به این مسئله اشاره کرد که طی چند سال گذشته،
تغییر روزافزون مجاری رفع نیازهای اطالعاتی از چاپی به الکترونیکی ،افزایش و
تنوع پایگاههای اطالعاتی و ارتقای کیفیت رابطهای کاربری این پایگاهها ،فراگیرشدن
شبکههای اجتماعی ،و وجود آموزشهای مختلف سواد اطالعاتی در فضای مجازی
که برای همگان دسترسپذیر است و گاهی نیز ارائه آموزشهایی اینچنینی از سوی
کتابخانههای عمومی به اعضا میتواند از دالیل ارتقای سطح سواد اطالعاتی کاربران
باشد.
نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت میان دو متغیر سواد اطالعاتی و توانایی
تشخیص اخبار جعلی است؛ یعنی افزایش سطح سواد اطالعاتی ،باعث افزایش
توانایی تشخیص اخبار جعلی در افراد خواهد شد .این یافتهها با نتایج پژوهش
سلطانیفر و همکاران ( )1396همراستاست که آموزشهایی نظیر سواد اطالعاتی
و رسانهای و بصری را برای مقابله با اخبار جعلی مؤثر دانستهاند و نیز همسو
با نتایج پژوهش آنیاوکو و همکاران ( )2015درباره جامعه دانشجویان است که
برگزاری دورههای آموزشی سواد اطالعاتی را برای آنان ضروری میدانند .با توجه
به تالشهای جدی انجامشده در تشخیص اخبار جعلی در جهان ،بهخصوص در
سالهای اخیر ،به آمادگی برای مواجهه با این اخبار باید بیش از پیش توجه شود و
موضوع سواد اطالعاتی در مراکز آموزشی با جدیت بیشتری پیگیری شود تا ضمن
حاصلشدن اهداف مدنظر ،مهارتهای الزم برای تشخیص اخبار جعلی نیز در کنار
آن برای فراگیران حاصل شود.
همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد باالترین میزان ارتباط و همبستگی میان
مؤلفههای توانایی تشخیص اخبار جعلی با مؤلفههای سواد اطالعاتی به بررسی منبع
( )0/748تعلق دارد .با توجه به اینکه شناخت و ارزیابی منابع اطالعاتی (چاپی و
الکترونیکی) یکی از عوامل تأثیرگذار در دسترسی به اطالعات ضروری از مؤلفههای
سواد اطالعاتی است؛ بنابراین ،بررسی منبع ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با سواد
اطالعاتی دارد و بهطور معمول ،کاربرانی که سواد اطالعاتی باالتری دارند چهبسا در
بررسی منابع اطالعاتی و ارزیابی و انتخاب منابع معتبر برای کسب اطالعات توانایی
بیشتری دارند.
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امیر اسمعیلی ،صالح رحیمی
محمود مرادی

برمبنای یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود:
−کتابخانههای عمومی با تکیه بر روشهای نوین آموزشی ،نقش پررنگتری در
ارتقای سواد اطالعاتی و درنتیجه ،توانایی تشخیص اخبار جعلی اعضای کتابخانه
دارند و باید تالش خود را در این زمینه مضاعف کنند.
−با توجه به یافتههای پژوهش ،میزان پاسخ کاربران کتابخانههای عمومی به مؤلفه
پرسش از متخصصان /کتابداران پایینتر از حد متوسط بود که حاکی از آن است
کاربران کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه با وبسایتهای بررسی واقعیت،
آشنایی کمی دارند و همچنین در مواجهه با اخبار گوناگون برای بررسی صحت
آن اخبار و اطالعات ،میزان مراجعه اندکی به کتابداران و متخصصان اطالعات
دارند .درنتیجه ،کتابداران باید برای رفع نیازهای اطالعاتی اعضای کتابخانه بهطور
دقیق و مناسب تالش کنند؛ با برخورد مناسب با مخاطبان ،نیازهای اطالعاتی آنها
را درک کنند؛ در رفع نیازهای اطالعاتی و جلب اعتماد کاربران کوشا باشند؛ و نیز
منابع مرجع معتبر و وبسایتهای بررسی واقعیت اخبار را به آنها معرفی کنند.
−با توجه به نتایج برگرفته از پژوهش که وابستگی و ارتباط سواد اطالعاتی را
با تکتک مؤلفههای توانایی تشخیص اخبار جعلی نشان میدهد ،کتابخانههای
عمومی براساس رسالت خود باید از جمعآوری و ارائه صرف منابع اطالعاتی
فراتر رفته و آموزشهای مادامالعمر نظیر سواد اطالعاتی ،رسانهای ،و سایر اشکال
و وجوه سوادهای نوین را برای کاربران خود فراهم کنند.
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